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 2 004_البن رجب «ما ذئبان جائعان» :تعليق على شرح حديثال

 ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم 
وهي الدعوة  ،نود توجيًها لمعشر طالب العلم في قضية مهمة أحسبها كذلك :يقولهذا 

 ،من ضعف في تأثير الطالب بين مجتمعاتهم وأقاربهموذلك لما نشاهده  ،لألقربين خاصة
 ولألسف فإن كثيًرا من المجتمعات لما غاب دور الطالب خرج َمن يتكلم بغير علم.

عليه -بي وأنه يكون مؤتسًيا مقتدًيا بالن ،األصل في العالم وطالب العلم أنه قدوة في أقواله وأفعاله
ن َدَعا إِّلَ }ووارًثا لعلمه ودعوته  -الصالة والسالم مَّ ِّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً م ِّ َل ى ّللاَّ ً صَ  َوَعمِّ  {الِّحا
وقد يكون  ،ويضعف في جانب الدعوة ،وقد يؤدي العالم دوره في التعليم ،[33]سورة فصلت:

وهذا الكالم الذي يقال ويدار من ضعف العلماء أو بعض العلماء وبعض طالب العلم  ،بالعكس
يَرتََك } :-جل وعال-في دعوتهم لألقربين كما جاء في قوله  ْر َعشِّ ]سورة  {األَْقَربِّينَ َوأَنذِّ

  .واألقربون كما هو معلوم أولى بالمعروف [214الشعراء:
 ،مناسبة لهم اورتَّب لهم دروسً  ،ولكن نعرف من الشيوخ الكبار من بذل وحرص على األقربين

ائهم بل وجد في أوالدهم ونس ،يعني ما طلع من أوالدهم علماء ،ولكن النتائج بيد هللا ،وبذل السبب
 من اوقد يكون الشيخ الذي بين أظهرهم إمامً  ،العامية أقرب وإلى أفعال العامة أقرب من هو إلى

هداية فالنتائج وال ،ال يالم إذا بذل السبب ،لكن هل يالم إذا بذل السبب؟ ال يالم ،أئمة المسلمين
ننا أ مع ،وعرفنا من األنبياء من لم يؤمن به أقرب الناس إليه كزوجته وولده ،-جل وعال-بيد هللا 

ر في حقهم ويعتصره األلم  ،ونعرف من شيوخنا َمن بذل السبب ،نقطع ونحلف على أنه لم يقص ِّ
ذا بذل إالهداية بيد هللا وأجره على هللا  ،لكن األمور كلها بيد هللا ،حينما يذكر له صالح األوالد

وهو مأجور على جهاده  ،واألمر ليس بيده ،أو لم يستجيبوا ،السبب سواء اهتدوا وهو المطلوب
بذلت وبذلت وبذلت ما فيه  :وأال يغفل عنهم يقول ،لكن مع ذلك عليه أن يستمر في ذلك ،معهم
  .ويستمر أيًضا في مراقبتهم ،ال، يستمر في دعوتهم ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم ،فائدة

ونشاهد في  ،لكن أكثر األمور تخفى على كثير من الناس ،فما يذكره السائل له حظ من النظر
 مجتمعنا وفي غيره من أوالد المشايخ من ال يكون على حد يطلبه أبوه من االستقامة والعلم وما

ر ،أشبه ذلك  ،بينما يوَجد في أوالد أوساط الناس وعامتهم من يحمل العلم والعمل ،لكنه ما قصَّ
ر في بذل ما يستطي ،-جل وعال-كل هذا بيد هللا  عه من دعوة لكن على اإلنسان أال يقص ِّ

ه ثم ينتشر علمه في اآلفاق ودعوت ،األقربين ثم الذين يلونهم من الحي وجماعة المسجد ثم البلد
 كذلك.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 ين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن رجب 

فإن طلب شرف  ،فهذا أشد هالًكا من الحرص على المال ،وأما حرص المرء على الشرف"
لمال االدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو ِّ في األرض أضر على العبد من طلب 

 فإن المال ُيبَذل في طلب الرياسة والشرف والحرص على ،والزهد فيه أصعب ،وضرره أعظم
 هما.."الشرف على قسمين أحدَ 

 أحُدهما.
 أحسن هللا إليك.

 أحُدهما طلب الشرف.." :"والحرص على الشرف على قسمين
ُجلَْينِّ أََحُدُهَما} ُ َمثاَلً رَّ  مثله. [76]سورة النحل: {َضَرَب ّللاَّ

 أحسن هللا إليك.
 رف بالوالية والسلطان والمال.""أحُدهما طلب الش

 طالب: .............
ما فيه  ،لكن هذا أسلوب القرآن يعني نعارض أسلوب القرآن بما يجوز ما يصلح ،يجوز البدل

 يعني إذا بغينا نتأول. وجه ثان   ما فيه ،شيء
 طالب: .............
هما مجرور  لكن القرآن استأنف ما أبدل. ،يعني لو بغيت تبدل ،البدل أحدِّ

ر وهذا خطَ  ،"والحرص على الشرف على قسمين أحُدهما طلب الشرف بالوالية والسلطان والمال
ا وهو الغالب.."  جدًّ

ر.  أو خطِّ
ر جدًّ   ا وهو الغالب..""وهذا خطِّ

ل فعِّل صيغة مبالغة.  فعِّ
 طالب: .............

 ما هو بصحيح. نعم،
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يَن ال عَلَُها لِّلَّ َرةُ نَجْ تِّْلَك الدَّاُر اآلخِّ } :قال هللا تعالى ،وكرامتها وعزها"يمنع خير اآلخرة وشرفها  ذِّ

اً فِّي األَْرضِّ َوال فََساداً َواْلعَاقِّبَةُ لِّْلُمتَّقِّ  يُدوَن ُعلُو  وقل من يحرص  [83سورة القصص:] {ينَ يُرِّ
وَكل إلى وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الواليات فُوف ِّق بل ي ،على رياسة الدنيا بطلب

تسأل  يا عبد الرحمن ال» :لعبد الرحمن بن سمرة -صلى هللا عليه وسلم-نفسه كما قال النبي 
  .«يهاوإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عل ،فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ،اإلمارة

  .أحد على والية فعدل فيهاما حرص  :قال بعض السلف
 وكان يزيد بن عبد هللا بن وهب من قضاة العدل والصالحين وكان يقول.."

 أم َمْوَهب؟ َوْهب 
 ؟! ءنفس الطبعة هنا موهب وهنا وهب! تجي ،عندي وهب... أحسن هللا إليك يا شيخ

 ي نحفظ.د بن عبد هللا بن َمْوَهب هذا الذوكان يزي
 أحسن هللا إليك.

ل من أحب الما :وكان يقول ،يزيد بن عبد هللا بن موهب من قضاة العدل والصالحين"وكان 
صلى -وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي  ،وخاف الدوائر لم يعدل فيها ،والشرف

فنعمت  ،وستكون ندامة يوم القيامة ،إنكم ستحرصون على اإلمارة» :-هللا عليه وسلم
أن رجلين  -رضي هللا عنه-ه أيًضا عن أبي موسى األشعري وفي ،«ة وبئست الفاطمةعالمرض

ذا من سأله هإنا ال نولي أمرنا » :يا رسول هللا أم ِّرنا قال :-صلى هللا عليه وسلم-قاال للنبي 
 ."«وال من حرِّص عليه

 حَرص.
 أحسن هللا إليك.

السعي في  "واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الواليات يستلزم شرًّا عظيًما قبل وقوعه في
وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الوالية من الظلم والتكبُّر وغير ذلك  ،أسبابه

وكان من العلماء الربانيين في أوائل المائة الرابعة  ،وقد صنف أبو بكر اآلجري  ،من المفاسد
له وعلم منه ومن تأمَّ  ،وهو من أجل ما ُصن ِّف في ذلك ،مصنًَّفا في أخالق العلماء وآدابهم

فوصف فيه عالم  ،طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم
قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا  :السوء بأوصاف طويلة منها أنه قال

 ا طويالً وذكر كالمً  ،يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا وال يجم ِّل علمه بالعمل به



 

 

 

 

 

5  
5 
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فبينا هو مقارِّب  ،فهذه األخالق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم :إلى أن قال
 ،فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا ،لهذه األخالق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة

فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لي ِّن وفراش 
فلم يقدر عليه إال من  ،ويطاع أمره ،وأن يسمع قوله ،وأحب أن يعتنى به ،اعم وطعام شهين

فخدمهم بنفسه وأكرمهم  ،فتذلل للملوك وأتباعهم ،جهة القضاء فطلبه فلم يمكنه إال ببذل دينه
ثم زين لهم كثيًرا من  ،وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم ،بماله
فلما فعل هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد  ،فعلهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم قبيح

ووجب عليه شكرهم فآلم  ،فصارت لهم عليه منَّة عظيمة ،فُذبح بغير سكين ،ولوه القضاء
فاقتطع أموال  ،ولم يلتفت إلى غضب مواله ،فيعزلوه عن القضاء ،لئال يغضبهم عليه ؛نفسه

اليتامى واألرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقفة على المجاهدين وأهل الشرف 
فأكل  ،فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم ،يعود نفعها على جميع المسلمين بالحرمين وأمواالً 

ق هذا العلم الذي فالويل لَِّمن أورثه علمه هذه األخال  ،وكثر الداعي عليه ،الحرام وأطعم الحرام
 -، وهذا العلم الذي قال فيهوأمر أن يستعاذ منه ،-صلى هللا عليه وسلم-استعاذ منه النبي 

 .."-عليه الصالة والسالم
 العالِّم وهذا العالِّم..

 أحسن هللا إليك.
م امة عالم لا يوم القيإن أشد الناس عذابً » :-عليه الصالة والسالم-"وهذا العالِّم الذي قال فيه 

 ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم ال» يقول: -صلى هللا عليه وسلم-وكان  ،«نفعه هللا بعلمهي
 :يقول -عليه السالم-وكان  ،«ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع

ي بكر هذا كله كالم اإلمام أب «وأعوذ بك من علم ال ينفع ،اللهم إني أسألك علًما نافًعا»
ا ذكرناه ما على وكان في أواخر الثالثمائة ولم يزل الفساد متزايدً  ،-هللا تعالى رحمه-اآلجري 

 فال حول وال قوة إال باهلل." ،أضعاًفا مضاعفة
 حسبك يكفي.

ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.
 أما بعد،
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في الصنف الثاني من المهلكات والمفسدات لدين المرء  -هللا تعالىرحمه -فيقول المصنف 
وهو  ،والمسألة الثانية حب الشرف ،تقدم الكالم في األولى وهي حب المال :الواردة في الحديث

لكن حب ، ألن حب المال أمره محسوس الفائدة منه ظاهرة ومتعل ِّقة بالجوارح في الغالب ؛أعظم
ل وأما حرص الما" :-رحمه هللا تعالى-فقال  ،وفساده للقلب وإفساده أظهرالشرف عالقته بالقلب 

  .من الحرص على المال "فهذا أشد هالًكا من الحرص على المال ،على الشرف
علم لكن هل يجوز تعليم القرآن أو تعليم ال ،يجوز أخذ المال على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم

  .لشرفهذا الشرف هذا حب ا ؟عالم :ليقال
لكن حب الشرف العمل القلبي الذي  ،ففي بعض صور حب المال أو في كثير منها ما يجوز

 ،فهذا أشد هالًكا من الحرص على المال :ولذا يقول المؤلف ،يزاحم اإلخالص أمره أعظم وأشد
فإن " :فإذا طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في األرض أضر يقول

 .."رف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في األرض أضر على العبدطلب ش
  ؟في النسخة الثانية.. ماذا

ألرض فإن طلب شرف الدنيا والرفعةِّ فيها والرياسة على الناس والعلو في ا" :يقول ..فإن طلب
 ،ذكرنا أن هذا عالقته بالجوارح ونفعه ظاهر "وضرره أعظم ،أضر على العبد من طلب المال

إن »لكن حب الشرف وذكرنا أن من أخذ األجرة على تعليم القرآن  ،والحاجة إليه أشد أعني المال
ذين ثالثة الفهذا أحد ال ،لكن من علَّم الناس تعلَّم وعلَّم ليقال ،«ا كتاب هللاأحق ما أخذتم عليه أجرً 

  .نسأل هللا العافية ،هم أول من تسعَّر بهم النار
أضر على العبد من طلب المال "فإن المال..  "فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف"

يوَجد من الناس من المال عنده أولى  :وقلنا في درس األمس "وضرره أعظم والزهد فيه أصعب
الطائلة ومن الناس من يبذل األموال  ،عنده وأهم وأعظم من كل شيء يذل نفسه من أجل المال

ومنهم من  ،ومن أهل الدنيا من فتن بهذا ،فهذا لون وذاك لون  ،من أجل أن يمدح ويثنى عليه
 والحرص على الشرف على قسمين. ،فتن بهذا

 طالب: .............
ألنه إذا تولى  ؛نعم بعض الناس يبذل ما يملك ليرأس ليحصل على المال ،يطلب المال بالرئاسة

عبد  ، ولذلك لما دخلوصارت بيده أموال الخزائن والواليات في الجملة فيها تيسير لحصول المال
ال يقبل هللا صالة بغير ُطهور " :عظني قال :هللا بن عمر على عبد هللا بن عامر يزوره وقال له
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بيت المال  ..نة أنكوهذه مظ ،على البصرة اكنت أميرً  "وكنَت على البصرة ،وال صدقة من غلول
لكن قد ينفك هذا فتجد من  ،بينهما تالزم ،فبينهما تالزم في الغالب ،بين يديه وال حسيب وال رقيب

 ،المال يبذله من أجل كلمة تقال فيه ،لكن يهمه المال وتجد العكس ،االمدح ال يساوي عنده شيئً 
  .وهللا المستعان

وهذا  ،الشرف في الوالية والسلطان والمالوالحرص على الشرف على قسمين أحدهما طلب "
ا ر جدًّ  تِّْلكَ } :لىقال هللا تعا ،وهو في الغالِّب يمنع خير اآلخرة وشرفها وكرامتها وعزها ،خطِّ

اً فِّي األَ  يُدوَن ُعلُو  يَن ال يُرِّ َرةُ نَْجعَلَُها لِّلَّذِّ ة ]سور  {نَ اْلعَاقِّبَةُ لِّْلُمتَّقِّيوَ ال فََساداً ْرضِّ وَ الدَّاُر اآلخِّ
ه فيوفَّق بل يوَكل إلى نفس ،وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الواليات ،[83القصص:

ال  ةيا عبد الرحمن بن سمر » :لعبد الرحمن بن سمرة -عليه الصالة والسالم-كما قال النبي 
 ،إليها فإنك إن أعطيتها عن مسألة ُوكِّْلت ،ال تسأل اإلمارة تطلب اإلمارة ال تطلب اإلمارة أو

ارة هذا مجرَّد السؤال يأتي لولي األمر ويطلب اإلم "«وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها
م القرابين في دينه ويتنازَ لكن أشد ضررً  ،ولني على الجهة الفالنية :ويقول ل عن ا من هذا من يقد ِّ

نيا وأنتم تسمعون بعض القرابين التي يقدمها بعض خطاب الد ،شيء من دينه وعلمه ليولَّى
ا من أجل أيش؟ أن يعطى وعالنً  اوعشاقها تجدهم في الفتاوى يتنازلون ويتساهلون ويرضون فالنً 

  .وهللا المستعان ،من الوالية أو اإلمارة شيًئا
ما حرص أحد على ما حَرص أحد على والية فعدل فيها ما ُيَوفَّق إلبراء ذمته  :قال بعض السلف

لى وهو أو  ،ويرى أن نفعه فيها ظاهر ،ألنها تعينت عليه ؛لهالكن الذي ُيطَلب للوالية ويقب ،منها
  .فهذا يعان عليها ،من غيره فيها من غير تزكية لنفسه

من أحب المال  :وكان يقول ،وكان يزيد بن عبد هللا بن َمْوَهب من قضاة العدل والصالحين"
لم يعدل كيف  "فيهالم يعدل "من أحب المال والشرف وخاف الدوائر  "والشرف وخاف الدوائر

ما  ،فيها؟! من أحب المال والشرف وخاف الدوائر خاف الدوائر أن تدور عليه فيعزل عن منصبه
وفي صحيح البخاري عن أبي " .بهذه الوالية اصير شحيحً ي "لم يعدل فيها"فيه توجيه إال مثل هذا 

صون على إنكم ستحر » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-هريرة 
 ،المسؤولية ليست سهلة ،يعني المسؤولية ليست سهلة "«وستكون ندامة يوم القيامة ،اإلمارة

ْسئُولُونَ }يعني إذا كان  «كلكم راع  وكل مسؤول عن رعيته» ]سورة  {َوقِّفُوُهْم إِّنَُّهم مَّ
مسؤول  ،مسؤول عمن تحت يدك من زوجتك وأوالدك ،مسؤول عن نفسك أوالً  [24الصافات:
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فعلى اإلنسان أن يتخفف منها بقدر  ،كبرت هذه المسؤولية أو صغرتعمن والك هللا عليهم 
  .وهللا المستعان ،المستطاع

سان مادام اإلن "«فنعم المرضعة ،مةاي، وستكون ندامة يوم القإنكم ستحرصون على اإلمارة»"
وفيه " ،لكن النتيجة ندامة "«وبئست الفاطمة»" ،هو مبسوطفيكسب ويجني وُيمَدح وُيثَنى عليه 

 هما جاءا مع أبي موسى هذان الرجالن من رهط "أيًضا عن أبي موسى األشعري أن رجلين قاال
ى وأبو ،مع أبي موس -عليه الصالة والسالم-أبي موسى من األشعريين ودخلوا على النبي 

صلى هللا -للنبي أن رجلين قاال "ما عرف أنهم سيسألون واليات  ،موسى ال يدري ماذا يريدون 
َرص وال من ح ،إنا ال نولي أمرنا هذا من سأله» :قال .يا رسول هللا أم ِّرنا :-عليه وسلم

 ."«عليه
ألخرى وا ،"اا عظيمً نسخة شرًّ في  واعلم أن الحرص على الشرف في طلب الواليات يستلزم" :قال

لخطر أسبابه وبعد وقوعه باا قبل وقوعه في السعي في ا عظيمً ضررً " نسخةوفي  "اا عظيمً حرًص 
بذل  يعني في "وغير ذلك من المفاسد ،العظيم الذي يقع فيه صاحب الوالية من الظلم والتكبر

 ،وفي بدايات الحصول عليها وفي نهاياتها ،ثم أثناء بذل األسباب للحصول على الوالية ،األسباب
 فهي خطر عظيم كما ذكر المؤلف وغيره من أهل العلم.

 ....طالب: .....
أن  ال شك [55:]سورة يوسف {اْجعَْلنِّي َعلَى َخَزآئِّنِّ األَْرضِّ } :قال -عليه السالم-يوسف  أوالً 

ل من وجد في زمن ال يوجد من يصلح لهذه الوالية إال هو أنه يتعيَّن عليه مع غلبة ظنه أنه يعد
  .وال يتعرض لفتن وال غير ذلك ،فيه ويقسط

ائد وفيه فو  ،وهو مطبوع ومتداول ،"كتاًبا في أخالق العلماء وقد صنف أبو بكر اآلجري " :قال
ن وفيه أمثلة ألنواع الناس وأقسام م ،وأن يقرأه أكثر من مرة ،يجدر بطالب العلم أن يرجع إليه

لكن  ،ولحاجة األمة الماسة إلى أهل العلم ،يتصدون لطلب العلم وألنواع وأصناف من العلماء
  .المراد بهم الربانيون 

في أواخر  "وكان من العلماء الربانيين في أوائل المائة الرابعة ،صنف أبو بكر اآلجري  وقد"
 ،ا في أخالق العلماء وآدابهممصنفً "وهو من اآلخذين عن أبي داود وغيره  ،الثالثة وأوائل الرابعة

هذا من أجلها ومن أنفعها  ،والمصنفات في هذا الباب كثيرة ،"وهو من أَجل ِّ ما صنف في ذلك
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الجامع  في ا الخطيب البغداديوأيًض  ،وأنفسها ما كتبه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
  .ألخالق الراوي وآداب السامع وكتب كثيرة في هذا الباب

ومن تأمله َعلِّم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة "
يعني التغير في القلوب بين طالب العلم  "صف فيه عالم السوء بأوصاف طويلةفو  ،لطريقتهم

ا أدركنا شيوخً  نحن ،وأهل العلم قبل وجود هذه الدراسات النظامية والشهادات العالية أمر ظاهر
ثم صار كلمة الشيخ وفضيلة الشيخ  ،الشيخ فالن :أن يقال لهالعلماء الراسخين ال يرضى  من

نسأل هللا السالمة  -ووصل الحد بعضهم يغضب،كذا هذه أمر لو ما تقال وفضيلة الدكتور و 
وُطلِّب إللقاء درس أو  ،بشخص صغير السن حدث حديث التخرج في الجامعة -والعافية

م له وكان مع هذا  ،ي يقدم على اليسارهو على اليمين والذ ،واحد يقدم له ، جاءمحاضرة فُقد ِّ
ا يش؟ أن يقرأهم من أجل أقدمها لهذا المقد ِّ  الطاولةن تحت الشاب ورقة فيها سيرته الذاتية وم

أنا ال  ،قطعت عنق صاحبك هللا، هداك :وليت األمر انتهى على ذلك لما انتهى قال ،على الناس
 ين؟! نسأل هللا العافية! أي فساد في القلب أعظم من هذا؟! أأرضى بمثل هذا 

اهل اإلنسان في أول األمر ويسمع المدح يعني يصل األمر إلى هذا الحد؟! هو استدراج يتس
اق ثم بعد ذلك لو ما يمدح اإلنسان ض ،والثناء ما كنا نسمع المدح والثناء من شيوخنا وال عليهم

  .صدره
فاعمد إلى حب المدح في الفوائد إذا حدثتك نفسك باإلخالص  -رحمه هللا- :يقول ابن القيم

ألن القلوب  ؛أحد ينفع مدحه وال يضر ذمه إال هللاوالثناء فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه ال 
ن الملك أو األمير الفالني ذكرك البارحة وأثنى عليك في مجلس يقال لشخص إلو  اآلن تغيرت

 :في الحديث القدسي -جل وعال-لقوله  الكن هل يحسب حسابً  ،ه النوم تلك الليلةئاحتمال ما يجي
  . المستعان؟! وهللا«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»
يقتهم ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بهم المخالِّفة لطر "

لة قد فتنه حب الثناء والشرف والمنز  :فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة منها أنه قال
 ."العمل بهوال يجمل علمه ب ،عند أهل الدنيا يتجمَّل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا

 طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب: .........
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..  بالحلة الحسناءِّ

 طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب: .........
 المرأة؟ 

 طالب: .........
ناُء هو الكالم على هذا العالم الذي يتجمل بالحلة الحسناء وإال كان يقول كما تتجمل بالحلة الحس

  .يعني من النساء
 طالب: .........

 هذا الشخص من الرجال ما هو يتجمل إذا بغى يطلع للناس؟ 
 طالب: .........

  .ما هو ضروري أن تكون امرأة هو نفسه يتجمل
 "مخفهذه األخالق وما يشبهها تغلب على قلب من لم يتض :إلى أن قال وذكر كالًما طويالً "

إذ  ؛ينتفع فينا هو مقارِّب لهذه األخالق :وفي نسخة ،ويغرق ويستغرق في العلميعني يتصف 
م فأحب أن يشاركه ،فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا" ،هبَّت نفسه في حب الشرف والمنزلة

ْنهُ ال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِّلَى َما َمتَّْعنَا بِّهِّ أَْزَواج} "فيما هم فيه ً م ِّ  {يهِّ تِّنَُهْم فِّ اْلَحيَاةِّ الدُّنيَا لِّنَفْ  ْم َزْهَرةَ ا
وسوف يسعى في  ،يعني الذي ينظر إلى من فوقه فسوف يزدري نعمة هللا عليه [131]سورة طـه:

لكن من العصمة أال  ،بذل األسباب التي توصله إلى ذلك سواء كانت من وجوه مباحة أو محرمة
 ى وال تنظر إلى هذه األمور. تر 
فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب  ،مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب"

لكن كيف تصل  ،كلها موجودة عندهم "هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي
لكن إذا رأيتها واشرأبت  ،إلى هذه األمور؟ كونك ال تعرفها ولم ترها هذه عصمة لك بال شك

ومن األسباب أن تتنازل عن شيء من  ،ال بد أن تبذل األسبابفنفسك إليها وطمعت في مثلها 
اآلن الزيارات حتى فيما بين آحاد الناس  ،"أن يعتنى به ويحتفى به"وأحب  ،وتهين نفسك ،دينك

 ،أو بين بعض من ينتسب إلى العلم هي ظاهرها وإذا سئل عنها أنها زيارات في هللا يرجى ثوابها
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يعني ذهب لزيارة شخص  ،أو أهمل لكن هل يستوي عند الشخص الزائر الدافع عنده لو احتفي
 نظير له أو فوقه أو دونه فاحتفى به ورحب به وأكرمه أو العكس أهمله.

 طالب: .........
ا ا هلل ما هو إلكرام نفسك المفترض أنه ال ملكن إذا كانت الزيارة هلل قاصدً  ،ال يستويان نعم

 يختلف الوضع.
  ا فيهمفي السابق  "فلم يقدر عليه إال من جهة القضاء فطلبه ،ويطاع أمره ،وأن ُيسَمع قوله"

صَرف ألن اإلمارة تُ  ؛وهي في الغالب أقل شأًنا من القضاء ،والية فيها سلطة على الناس إال إمارة
 ،لكن القضاء ال يصرف إال لعالم ،أو تعطى من عنده علم ومن ال علم عنده كما هو معلوم

بذل بفلم يمكنه إال إال من جهة القضاء فطلبه "ال شك أن هذا أشد فتكون له الوالية من جهتين و 
وسكت عن  ،وأكرمهم بماله ،فخدمهم بنفسه"فيخدمهم بنفسه  "فتذلل للملوك وأتباعهم ،دينه

المجامالت وال شك أن أهل العلم الراسخون ال  ءتجي ،المجامالت ءتجي "قبيح ما ظهر له
وال  ،فيرد عليه بما يدين هللا به ،من أهل العلم اخًص يسأل صاحب والية ش ،يتأثرون بمثل هذا
 فيلتمس له ،ويسأل آخر ممن اشرأبت نفسه إلى والية أو وظيفة ،غير والية أويتأثر بكونه والية 
  .وهذا موجود ،هذا موجود ،األعذار والرخص

ثم قد زين لهم  ،وسكت عن قبيح ما ظهر له من الدخول في إيواناتهم ومنازلهم من أفعالهم"
ويبحث عن شواذ الفتاوى من أجل أن يبرر  ،يتأول لهم يتأول لهم األخطاء "ا من قبيح فعلهمكثيرً 

ألن  "فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ،ليحسن موقعه عندهم" ؛لهم ما يفعلونهم
واستحكم فيه "لكن إذا استشرى المرض استعصى العالج  ،القلب في بداية األمر يمكن عالجه

ال شك أن في القضاة على مر التاريخ من هم أهل عدل  ،"الفساد ولوه القضاء فُذبح بغير سكين
علماء الدنيا لكن  ،هذا موجود والخير في األمة إلى قيام الساعة ،للحق وصدع به وإنصاف وتحر   

فصارت لهم " ،يعني من بعد القرون المفضلة بدؤوا يزيدون ويكثرون  ،ن وطالب الدنيا موجودو 
فآلم " ،آلم نفسه بالتذلل والخضوع والخنوع "فآلم نفسه ،ووجب عليه شكرهم ،عليه منة عظيمة

واآلن الواليات أكثر من القضاء بعضها أعظم  "لئال يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ؛نفسه
 ،الكن اآلن فيه واليات كثيرة جد   ،هذا موجود في السابق ما فيه إال القضاء ،ا من القضاءخطرً 

فاقتطع أموال  ،ولم يلتفت إلى غضب مواله" ،وفيها حب رئاسة وتسلط ،وفيها ظلم ،فيها عدل
رحمة هللا  -النووي  "اليتامى واألرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين
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المزارع أو عزف عن الخضار والفواكه  وكان ال يأكل من ثمار كثير من ،ما تولى والية -عليه
والسبب في ذلك أال يكون في هذه الخضار والفواكه  ،-رحمه هللا-عازف عنها  ،والكماليات كلها

نعم هذا ورع زائد  ،ويحصل فيها ظلم لهم ،شيء من مزارع موقوفة على مساكين وأرامل وأيتام
 ،هذا مثال ،لكن هذا مثال ،أحد ما يطلب هذا من كل ،وحمل نفسه على شدة ،بالنسبة للنووي 

ألن مثل هذه األمور يعاَلج  ؛أقل األحوال أن يردع بعض االسترسال الحاصل من بعض الناس
يخاَطب بنصوص بها التوسع الموجود عند بعض الناس والضيق عند النووي لما يخاَطب هو 

 .عالج عالج ،تدل على شيء من السعة ونصوص الكتاب والسنة
 ،نصوص الوعد وسعة رحمة هللابله  ءعلى نفسه تجي امتشددً  ،امشددً  ايعني لما تجد شخًص  

 ،قاتاإلحرام من المي يعني عندك في المثال العملي إذا نوقش مثالً  ا،وبالمقابل إذا وجدت مفر ِّطً 
 وعندنا قوالن متقابالن سعيد بن ،ما يحتاج أن تحرم من الميقات :فجاء شخص يتساهل فيه يقول

من تجاوز  :وسعيد بن جبير ،من تجاوز الميقات بال إحرام فال شيء عليه :المسيب يقول
 هذا المتساهل في فتواه ما الذي تذكره له أي الفتويين؟  ،الميقات فال حج له

 طالب: سعيد بن جبير.
 ..المسألة ما هي :في هذه المسألة قلنا اوبالمقابل لو وجدنا متشددً  ،دلتيع حتىسعيد بن جبير 

 إن اإلحرام من الميقات ركن.. :لو قال
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 فيه؟ ماذا
 طالب: ..........

  .ذافُيرَدع بمثل ه ،ألنه مبي ِّت للقتل ،ألنه مبي ِّت للقتل ؛ليس له توبة :لقا نعم،في القاتل؟ 
لى جميع يعود نفعها ع وأمواالً وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين "

على جميع المسلمين أموال بيت المال بعض الناس يتسامح فيها  "فأرضى الكاتب ،المسلمين
لكن يبقى أنها محرمة  ،نعم يختلف أهل العلم في القطع بالسرقة من بيت المال ،وحرمتها ثابتة

 :ض من بيت المال يقولوبعض من يقتر  ،والتحلل منها يصعب ،ألنها لعموم المسلمين ؛ومصانة
 وأنه يلزمه أن يسدد ما التزم به. ،فعله ال شك في تحريمه ،هذا نصيبي من بيت المال لن أسدد
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ل.  تفضَّ
من و أي بهذه األموال التي اقتطعها من أموال اليتامى والمساكين  "فأرضى بها :-رحمه هللا-يقول 

لماذا؟ ألنهم هم الذين يوصلونه إلى  "والخادمفأرضى بها الكاتب والحاجب " ،عطف عليهم
ن أخذ يعني من المظلومين الذي "وكثر الداعي عليه ،وأطعم الحرام ،فأكل الحرام" ،صاحب القرار

نه وهذا العلم هو الذي استعاذ م ،فالويل لمن أورثه علمه هذه األخالق" ،أموالهم بغير حق
صلى - وهذا العالِّم الذي قال فيه النبي ،نهوأمر أن يستعاذ م -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

شد الناس أإن  ،ا يوم القيامة عالم لم ينفعه هللا بعلمهإن أشد الناس عذابً » :-هللا عليه وسلم
عن  قالً وهذا الحديث كما ذكر المخر ِّج أنه ن ،"«ا يوم القيامة عالم لم ينفعه هللا بعلمهعذابً 

ة فورد في الباب أحاديث كثيرة ولو لم يكن في الباب إال ذكر الثالث ،الحافظ العراقي أنه ضعيف
  _.نسأل هللا العافية_الذين هم أول من تسعَّر بهم النار 

 ،عومن نفس ال تشب ،ومن قلب ال يخشع ،اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع» :وكان يقول"
 :يقول -صلى هللا عليه وسلم-وكان " ،وهذا الحديث عند مسلم وغيره "«ومن دعاء ال ُيسَمع

ا هذ ،ي وغيرهوهذا مخرَّج عند النسائ "«وأعوذ بك من علم ال ينفع ،اللهم إني أسألك علًما نافًعا»
ئة وكان في أواخر المائة.. وكان في أواخر الثالثما -رحمه هللا تعالى-كله كالم اإلمام اآلجري 

فهو  ومن وجد في آخر الثالثة ،المائة الثالثةوهنا في أواخر  ،هناك قال في أوائل المائة الرابعة
  .يمتد عمره إلى أن يبلغ أو يصل إلى الرابعة

 ولي هللا "ا مضاعفة وال حول وال قوة إال باهللا على ما ذكرناه أضعافً ولم يزل الفساد متزايدً "
الدهلوي له كتاب في علوم القرآن في أصول التفسير اسمه اإلكسير تعرَّض لبعض األوصاف 

ن انظر مجالس الكبراء وم ،واألمثلة ال تصعب عليك :الواردة في المنافقين في سورة التوبة يقول
 يرتادها من بعض من ينتسب إلى العلم وتجد األمثلة.

 طالب: ..........
 اسأل جارك.. ما خرجت الحديث؟ ،ير سكين؟ اسأل جاركفقد ُذبَِّح بغ

 طالب: ..........
 ما خرجته؟

 طالب: ..........
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 ،ُذبِّح بغير سكين ال شك أن القضاء كما جاء في الخبر ثالثة قاضيان في النار وقاض  في الجنة
من صحيح  هذافأما القاضيان في النار  ،أما كونهم كلهم ُيذَبحون بغير سكين هذا ما هو بصحيح

هذا ال شك أنه على خطر وأما من عرف  ،أو عرف الحق وعدل عنه ،قضى بين الناس بجهل
 الحق وحكم به فهذا هو الناجي.

 طالب: ..........
 نعم.

 طالب: ..........
إنما أنا بشر أقضي على » :يقول -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،كونه يخطئ ما فيه معصوم

لكن إذا استعمل الوسائل الشرعية وخرجت النتائج بعد استكمال واستفراغ الوسع  ،«نحو ما أسمع
 -للواقع فهو معذور كما قال النبي في استعمال الوسائل الشرعية والنتيجة خرجت غير مطابقة

فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار » :-عليه الصالة والسالم
 .«فليأخذها أو ليدعها
 طالب: ..........

 فله أجران.
 أحسن هللا إليك.

وهو باب غامض ال يعرفه إال  ،"ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الواليات والحرص عليها
خلقه  الذين يعادون له من جهال ،الذين يعادون له ،العلماء باهلل العارفون به المحبون له

لعارفين ا ،عند هللا وعند خواص عباده المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم
ذين وهملجت بهم البرا ،إنهم وإن طقطقت بهم البغال :فيهم -رحمه هللا-به كما قال الحسن 

ص واعلم أن حب الشرف بالحر  .أبى هللا إال أن يذل من عصاه ،فإن ذل المعصية في رقابهم
 لو المنزلة على الخلقعلى نفوذ األمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد ع

ي طلب والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له ف
 مة لربوبية.."حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحِّ 

 مزاَحمة..
 أحسن هللا إليك.



 

 

 

 

 

1

5  
15 

 15 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 الناس في وربما تسبب بعض هؤالء إلى إيقاع ،لربوبية هللا تعالى وإلهيته "فهذا نفسه مزاَحمة  
هم ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياج ؛أمر يحتاجون فيه إليه

 :ال تعالىكما ق ،ال شريك لهوهذا ال يصلح إال هلل تعالى وحده  ،بذلك ويتكبر بهم ويتعاظ ،إليه
ن قَْبلِّ } اءِّ وَ َساءِّ َك فَأََخْذنَاُهْم بِّاْلبَأْ َولَقَْد أَْرَسلنَآ إِّلَى أَُمٍم م ِّ رَّ ُعونَ لَ الضَّ ]سورة  {عَلَُّهْم يَتََضرَّ

ٍ إِّ } :وقال تعالى  ،[42األنعام: ن نَّبِّي  اءِّ بِّ ا أَْهلََها الَّ أََخْذنَ َوَما أَْرَسْلنَا فِّي قَْريٍَة م ِّ رَّ  اْلبَأَْساءِّ َوالضَّ

ُعونَ  رَّ  ؛بتلي عبده بالبالءوفي بعض اآلثار أن هللا تعالى ي [94]سورة األعراف: {لَعَلَُّهْم يَضَّ
 ال ،بريلجيا  :أن العبد إذا دعا هللا وهو يحبه قال هللا :وفي بعض اآلثار أيًضا .ليسمع تضرعه

 .فإني أحب أن أسمع تضرعه ،تعجل بقضاء حاجته
 ،لشرك أعظم الظلم عند هللاوا ،وأدهى من الشرك ،فهذه األمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم 

 ،يقول هللا تعالى: الكبرياء ردائي» :قال -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيح عن النبي 
ه كأن فرأى في منام ،اكان بعض المتقدمين قاضيً  ،«فمن نازعني فيهما عذبته ،والعظمة إزاري 

ة من وكان طائف ،وتركها وخرج عن القضاء أنت قاٍض وهللا قاض فاستيقظ منزعجً  :يقول قائالً 
لوك فإن هذا االسم يشبه ملك الم ،القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة

لحكام وحاكم ا ،«ال مالك إال هللا» :التسمية به وقال -صلى هللا عليه وسلم-الذي ذم النبي 
 .مثله أو أشد منه

 ،اهويثنى عليه ب ،مد على أفعالهومن هذا الباب أيًضا أن يحب ذو الشرف والوالية أن يح 
ذم وربما كان ذلك الفعل إلى ال ،من ال يجيبه إليه ويتسبب في أذى ،ويطلب من الناس ذلك

ي فد به صوق ،وأحب المدح عليه ،وربما أظهر أمًرا حسًنا في الظاهر ،أقرب منه إلى المدح
 ْحَسبَنَّ الَ تَ } :وله تعالىوهذا يدخل في ق ،ا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلقالباطن شرًّ 

بُّوَن أَن يُْحَمُدواْ بَِّما  يُحِّ يَن يَْفَرُحوَن بَِّما أَتَواْ وَّ َن اْلعََذابِّ  تَْحَسبَنَُّهْم بَِّمفَازَ عَلُواْ فاَلَ ْم يَفْ لَ الَّذِّ  {ٍة م ِّ
عني أوهذا الوصف  ،فإن هذه اآلية إنما نزلت فيمن هذه صفاته ،اآلية [188]سورة آل عمران:

ن هنا وم ،طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه ال يصلح إال هلل وحده ال شريك له
 ،كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من اإلحسان إلى الخلق

 .فإن النعم كلها منه ،ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى هللا وحده ال شريك له
كتاًبا  وكتب مرة إلى أهل الموسم ،شديد العناية بذلك -رحمه هللا-وكان عمر بن عبد العزيز  

 كتاب.."وإزالة المظالم التي كانت عليهم وفي ال ،وفيه األمر باإلحسان إليهم ،ُيقَرأ عليهم
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 وإزالةِّ وإزالةِّ المظالم..
 أحسن هللا إليك.

كلني إنه لو و ف ،وال تحمدوا على ذلك كله إال هللا :بوفي الكتا ،"وإزالةِّ المظالم التي كانت عليهم
 ،هورةوحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مش .إلى نفسي كنت كغيري 

 :ت فقالثم فرض للثالثة فشكر  ،ن منهن وهي تحمد هللاففرض الثنتي ،ا كانت لها أربع بناتفإنه
.. تولين الحمد أهله  عة أو كمافمري هؤالء الثالثة يواسين الراب ،إنما كنا نفرض لهن حيث كنتِّ

ذ أمر وحاصل األمر أراد أن يعرف أن ذا الوالية إنما هو منتصب لتنفي ،-رضي هللا عنه-قال 
 وناٍه لهم عن محارم هللا.." ،وأمر العباد بطاعة هللا تعالى ،هللا

 وحاصل األمر.. :وحاصل األمر.. يقول
 عباد..""وحاصل األمر أراد أن يعرف أن ذا الوالية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر هللا وأْمر ال

 أحسن هللا إليك؟وآمر 
 وُأمِّر العباد بطاعته.. لتنفيذ أمر هللا..

 طالب: ..........
الى ععة هللا تالعباد بطاوُأمِّر العباد بطاعة هللا تعالى... ال، إنما هو منتصب لتنفيذ َأْمر هللا وَأْمر 

 المقابلة لناهي تكون آمِّر العباد..  لكن وناه  تكون آمر آمر وناه ،
 قف على حاصل األمر.

 طالب: فيه موقف يا شيخ بعد صفحتين..
 يش؟ صفحتين؟بعد أ

 طالب: ..........
 بعيد. نعم

 طالب: ..........
 فالمحبون هلل غاية مقاصدهم..

 هذا مرتبط.. هذا مرتبط بالكالم عن عمر بن عبد العزيز.. ألنه قال أراد.. نعمطالب: 
 حاصل األمر هذا تابع لكالم عمر بن العزيز مقرر له.
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اعة لعباد بطا وآمر   ،"وحاصل األمر أراد أن ُيعَرف أن ذا الوالية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر هللا
 أن يكون  فهو يقصد ،اد هللا بدعائهم إلى هللاناصح لعب ،وناٍه لهم عن محارم هللا ،هللا تعالى

 ا."وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق هللا أيًض  ،وأن تكون العزة هلل ،الدين كله هلل
 فالمحبون.. 

 "فالمحبون هلل..."
 على اإلقامة؟ كما باق   ؟كم باق  

 طالب: ..........
 هذا موقف فالمحبون.. موقف.

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
 األسبوع القادم.

 طالب: ..........
 ال ال، ما فيه درس.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..
 اللهم صل وسلم على البشير النذير...

 طالب: ..........
 ما فهمت.

 طالب: ..........
 األضداد؟ أمأفراد الكلمات 

 طالب: ..........
 األنباري.فيه األضداد البن  ،األضداد


